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om ett välmotiverat behov av tillgång till uppgifter i allmänna
handlingar inte skall kunna tillgodoses av kostnadsskäl.

Som har framgått av den lämnade redogörelsen pågår i Sverige
ett omfattande utvecklingsarbete när det gäller olika ADB-system
inom rättsväsendet. Det svenska justitiedepartementet lämnar
fortlöpande uppgifter om arbetet till justitieministerierna i de
övriga nordiska länderna. Bl. a. översänds samtliga rapporter
som utarbetas inom samarbetsorganet för ADB. I Danmark och
Norge pågår ett motsvarande arbete. Från de danska och norska
justitieministerierna lämnas information härom till de övriga
justitieministerierna.

Än så länge har de redovisade resultaten varit blygsamma.
Väsentliga arbetskraftbesparingar beräknas dock kunna ske. Man
har också att räkna med en avsevärd effektivitetsökning och för-
bättrad säkerhet inom olika verksamhetsområden. När systemet
är utbyggt erbjuds ett informationsmaterial som kan väntas bli
värdefullt för kriminologer och lagstiftare och för samhälls-
planeringen i dess helhet. Det är dock med hänsyn till erfaren-
heter som gjorts i andra sammanhang på dataområdet klokt att
ännu så länge uttala sig med en viss försiktighet när det gäller
de väntade resultaten.

Debatten ble innledet av statssekreteraren OVE RAINER, Sverige
(referent):

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Med det tryckta anförande har jag försökt att tillgodose vä-
sentligen två syfteh. För det första att rent deskriptivt infor-
mera om att och hur ADB-tekniken har drabbat rättsväsendet
och att vi jurister lär få finna oss i det och anpassa oss där-
efter. Den ökade belastningen på rättsväsendet framför allt till
följd av den stegrade brottsligheten ställer krav på rationali-
sering och effektivisering av arbetsformerna. Men jag vill än en
gång betona att rationaliseringsvinsterna ännu så länge är svåra
att överblicka. Utsikterna ter sig emellertid tillräckligt lockande
för att motivera fortsatt utveckling och fortsatt experimenter-
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ande. Så har också skett i Sverige och även i andra nordiska
länder sedan min uppsats skrevs, men jag hade inte tänkt att ta
upp tiden med komplettering i de avseendena nu.

Det andra syftet var att mot bakgrunden av den redogörelse
som lämnats något diskutera hur den enskilde berörs av ADB-
teknikens utbredning i samhället. Den frågan var vid den tid-
punkt då uppsatsen skrevs föremål för internt bedömande i mitt
departement och därför är framställningen i den delen något
mindre substantiell.

Jag vill därför nu komplettera min inledning med några korta
synpunkter på hur den enskilde medborgarens intressen bör till-
godoses i datateknikens värld. Jag begränsar mig då givetvis
till de rättsliga aspekterna på frågan. De avser å en sidan att
tillgodose offentlighetsprincipen i förvaltningen. Det är ju en
princip som har börjat vinna terräng även utanför dess före-
gångsland. Å andra siden måste kravet på skydd för den person-
liga integriteten tilgodoses.

Det är ju så att vid ADB-teknik lagras uppgifterna på maski-
nell väg, t.ex. på magnetband eller genom stansning. Bearbet-
ningarna bestäms genom program som tillförs maskinen. I regel
leveras resultatet av bearbetningen i läsbar form, men det före-
kommer också program som ger bara delresultat för ytterligare
bearbetningar. Sådana delresultat tar man normalt inte fram i
läsbar form. När man nu talar om offentlighet i förvaltningen
så är dét ju i stor utsträckning fråga om handlingars offentlig-
het. Den första frågan blir nu om ADB-lagrat informationsma-
terial bör likställas med handling. Om man svarar nekande på
den frågan innebär det att offentlighetsprincipen inte blir till-
lämplig på sådant material förrän upptagningarna har materiali-
serats i handlingsform. Om man svarar jakande så uppkommer
en rad frågor, bl.a. i vilket stadium av den maskinella bearbet-
ningen som den upptagna informationen skall likställas med
handling och när den ska anses ha karaktären av handling.

Man kan se den här frågan på olika sätt, som jag inte ska
gå in på här, utan jag nöjer mig med att konstatera att det från
principiell synpunkt är viktigt att man når en lösning som över-
ensstämmer med de värderingar som ligger till grund för offent-
lighetsprincipen.

Insynen i myndigheternas verksamhet måste bli tillfredsstäl-
lande vare sig informationsbehandlingen sker med ADB-teknik
eller i Konventionella former. Från praktisk synpunkt är det ett
problem att det kan bli både dyrbart och tidsödande att hålla
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ADB-lagrat informationsmaterial tillgängligt för allmänheten.
Det är inte tilltalande att sådana förhållanden ska kunna hindra
allmänheten från att ta del av en information som i och för sig
är offentlig.

Som jag antydde inledningsvis så är de rättsliga problem som
är förenade med ADB-tekniken i viss mån spegelvända. Frågan
är också vilka speciella behov av sekretesskydd som ADB-tek-
niken för med sig. Den tekniken innebär ju att nästan otroligt
stora mängder av information samlas och att praktiskt taget
obegränsade möjligheter finns att göra sammanställningar och
analyser av materialet. Det kan ofta finnas skäl att hemlighålla
sammanställningar av i och för sig offentligt material angående
enskilda personers förhållanden. Ett exempel på det är i Sverige
kriminalregistret som är föremål för sekretess trots att det byg-
ger på offentliga domar. Det är ett skrämmande perspektiv att
tänka sig att alla uppgifter om en person som finns i myndig-
hetshandlingar av olika slag, vilka i och för sig är offentliga,
och dessutom också kanske i privat regi lagrad information, exem-
pelvis kreditupplysningar av olika slag, att det materialet ska
bli tillgängligt för var och en genom en så enkel åtgärd som att
trycka på en knapp till en datamaskin.

Utgår man från att det föreligger ett i princip offentligt in-
formationsmaterial när uppgiften är lagrad på ADB-medium blir
det nödvändigt att införa särskild sekretessregler. Dessa måste
också hindra att den i och för sig offentliga informationen lämnas
ut i form av magnetband som kan ligga till grund för ytterligare
bearbetning hos mottagaren eftersom mottagaren då kan tänkas
själv göra de sammanställningar eller de analyser som bör hål-
las hemliga.

Som jag antydde föreligger också ett särskilt problem när det
gäller privata företags utnyttjande av ADB-tekniken. Och jag
syftar då främst på de företag som bedriver kreditupplysnings-
verksamhet. Problemet blir särskilt stort i kombination med de
sekretessproblem som avser den offentliga förvaltningen och som
jag redan har berört.

Ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten kan
— så vitt jag kan se — i datateknikens samhälle inte uppnås utan
ett ökat samhällsinflytande över den kommersiella kreditupplys-
ningsverksamheten. Det kan åstadkommas på två vägar genom ett
monopolsystem eller genom ett koncessionssystem. Också inom ett
koncessionssystem kan givetvis förekomma statligt företagande.
Ett statligt monopol, helt eller med deltagande av kreditinrättnin-
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garna, förefaller att kunna tilgodose integritetsskyddssynpunk-
terna på ett tillfredsställande sätt, men det är å andra sidan en
ganska genomgripande åtgärd. Ett koncessionssystem är mindre
genomgripande men det kräver särskilda garantier för den en-
skildes integritetsskydd, t.ex. genom särskilda föreskrifter när
koncession meddelas.

I Sverige har nyligen två utredningar tillsatts som ska beha'ndla
bl. a. de problem som jag nu har berørt. Det är inte tänkt att
utredningarna ska bedrivas i nordiskt samarbete men i den mån
motsvarande problem uppkommer i de övriga nordiska länderna
får väl ko'ntakt tas på sedvanligt sätt mellan justititeministerierna.

Jag har mycket kortfattat berört dessa mera centrala rätts-
liga problem som sammenhänger med utvecklingen av ADB-tek-
niken. Det finns flera andra. Bl.a. de upphovsrättsliga aspekterna
i ADB-sammanhang. I den mån sådana frågor anses ligga inom
ramen för det här ämnet förutsätter jag att de kan tas upp i
den fortsatta diskussionen.

Avslutningsvis vill jag säga att man får räkna med att data-
teknikens användning kommer att påverka hela det juridiska
tänkandet.

Professor, dr. jur. MOGENS KOKTVEDGAARD, Danmark
(korreferent):

1. Det er et meget betydningsfult emne, styrelsen for de Nord-
iske Juristmøder har sat på dagsordenen under titlen Datatek-
nikken og Retsvæsenet. Det er betydningsfuldt i dag, fordi tal-
rige jurister allerede på nuværende tidspunkt har måttet gå i
gang med problemkredsen, og det vil blive endnu mere betyd-
ningsfuldt i årene der kommer: Vi står på tærskelen til en revo-
lution af det juridiske univers, — på godt og ondt.

Netop fordi problemkredsen har så fantastiske aspekter og så
vidtrækkende konsekvenser, vil jeg gerne i det følgende have lov
til at føre debatten langt udover de rammer, der angives af den
aktuelle situation, og som vi har fået belyst så smukt gennom
den ærede referents indlæg, et indlæg som jeg iøvrigt gerne vil
have lov til at komplimentere for sin nøgterne saglighed. I den
forbindelse vil jeg dog lige fremhæve, at vi også i Danmark har
betydelige datatekniske arbejder i gang, men at vi ikke er så
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langt fremme med den praktiske realisation som i Sverige. I
Danmark har vi indtil nu i hovedsagen koncentreret EDB-ind-
satsen omkring den praktiske administration af skattelovgiv-
ningen, afgiftslovgivningen og kontrollen med motorkøretøjer,
altså «klassiske» exempler på en tidssvarende behandling af
massedata. Jeg skal ikke trætte tilhørerne med en detailleret
gennemgang heraf, men gå videre til spørgsmålet om fremtids-
udsigterne.

2. Den elektroniske databehandling er et nyt arbejdsredskab in-
denfor juraen og dermed for hele administrationen af samfundet.
I første række holder datateknikken sit indtog indenfor de disci-
pliner, hvor der arbejdes med massedata. I anden række kommer
de andre opgaver, fx og navnlig en forbedret juridisk informa-
tionssøgning og en bedre almen kommunikation mellem lovgiver,
retsudøver og retsundergiven.

Man må da spørge: Hvor ligger nu juristenes indsats og op-
gaver i forbindelse med denne udvikling? Svaret herpå er efter
min opfattelse følgende: Juristens opgave er først og fremmest
at kontrollere, at denne udvikling forløber på rette vis, d.v.s.
mod et endemål, der er akceptabelt udfra en humanistisk — i
modsætning til en blot teknologisk — opfattelse af samfundslivet.
Juristens opgave er derimod ikke at indføre og udvikle den elek-
troniske databehandling indenfor retslivet. Det gøres nemlig af
folk, der er langt bedre kvalificeret hertil, d.v.s. hele den vok-
sende gruppe af EDB-specialister. Juristerne skal naturligvis
definere opgaverne for EDB-folkene, men den videre gennem-
førelse er ikke jura, det er teknik.

At kontrollere datarevolutionen indenfor retsvæsenet er en op-
gave af betragtelige dimensioner. Problemstillingen har talrige
facetter, hvoraf jeg kun skal berøre to, nemlig for det første
relationen mellem individ og samfund i et datastyret samfund,
for det andet datateknikkens betydning for den almindelige rets-
kildelære. Jeg kunne gerne have ønsket også at drøfte datatek-
nikkens immaterialretlige aspekter, men må af tidsmæssige grunde
afstå herfra, uanset emnet har vidtrækkende konsekvenser.

3. Den engelsk/amerikanske professor Leslie Lipson har fornyligt
skrevet en glimrende afhandling om «The prospects for Demo-
cracy», en afhandling der er offentliggjort i festskriftet til Alf
Ross (p. 321 ff). Lipson berører her en del af de faktorer, der
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gør det moderne samfund så utåleligt for enkeltindividet, og som
også i sig rummer en betragtelig fare for den demokratiske styre-
form. Han nævner ikke direkte den elektroniske databehandling,
men han kunne meget vel have gjort det, idet den — i sine avan-
cerede faser — netop er karakteristisk ved to ting: For det før-
ste den upersonlige, automatiske og følelseskolde administration
af menneskenes centrale livsforhold, der er egnet til at skabe
en hadefuld indstilling overfor samfundsmaskineriet. For det
andet den centrale direktion, der er et kardinalpunkt i datatek-
nikken, og som forudsætter eller dog begunstiger et teknokra-
tisk fåmandsvælde, der kan blive skæbnesvangert for demokratiet:
Efterhånden er der færre og færre, der forstår den komplicerede
samfundsdirektion, og det tragiske er, at der slet ikke er behov
for flere! Samfundet kan i sin yderste konsekvens dirigeres helt
af datamaskinerne, der udspyr en uendelig række af ordrer, hvis
sammenhæng ikke forstås som meningsfulde helheder af de men-
nesker, der skal udføre dem.

Med disse betragtninger er vi naturligvis ude i de fjerne frem-
tidsudsigter, men det er aspekter, som ikke må glemmes i dag-
ligdagens hæsblæsende jag. De har ikke trængt sig på endnu,
men de kommer. På nuværende tidspunkt er det kun de «mindre
onder» man har overvejet. Jeg skal nævne et enkelt af disse:

Som fremhævet at referenten har en af de vigtigste opgaver
for datateknikken indtil nu været at samle oplysninger om bor-
gerne i lettilgængelige kartoteker. Dette er til stor nytte for fx
politiet og skattemyndighederne. I Danmark er samtlige borgere
nu rullet ind i det centrale personregister (CPR) med hver sit
personnummer. I forbindelse med et sådant system kan der op-
arbejdes en vældig fond af informationer om hvert enkelt individ.
De informationer, der kan køres ind i et sådant kartotek, er vel
ikke nye, betragtet hver for sig. Det nye er, at de kan samles
et enkelt sted og genfindes uden større vanskelighed. Det byder
pe en hidtil ukendt effektivitet — og dermed på en hidtil ukendt
nådesløshed. Vi kommer i stigende grad til at slæbe rundt på
vor fortid på en måde, der forekommer mange aldeles uakcep-
tabel. Og det er netop her, juristen har en meget vigtig opgave:
Det er ikke nok, at informationerne køres rigtigt ind. De må og
skal også udslettes påny for at undgå et informationstyranni.
Gør de ikke det, indebærer systemet et utåleligt indgreb i men-
neskets hidtidige adgang til at genskabe sit eget liv fra grunden
af, til at starte påny. Effektivitet er ikke det eneste saliggørende
indenfor retsvæsenet.
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4. Fra disse betragtninger over forholdet mellem individ og sam-
fund skal jeg vende mig til nogle problemer indenfor den almin-
delige retskildelære:

a. Kommunikationsproblemet har altid været centralt for et-
hvert retssystem. Det var en revolution for retslivet — som for
kulturen iøvrigt — da bogtrykkerkunsten gjorde det muligt at
kommunicere den skrevne ret til flere og flere, billigere og bil-
ligere. Først herigennem nåede man — tilnærmelsesvis, langtfra
fuldstændigt — frem til det, der er det centrale i retslivet: Den
socialt dirigerende funktion.

Kommunikationsproblemet er imidlertid så langtfra løst gen-
nem bogtrykkerkunsten. Retsuvidenheden er stadigvæk meget
betydelig. Dette skyldes bl.a., at kommunikationsprocessen i det
moderne retsliv er blevet så vanskelig på grund af retsforskrif-
ternes mængde og vanskelige opbygning: Loven — retssystemets
rygrad i kontinental ret — kan ikke længere stå alene, men må
til stadighed udfyldes af bekendtgørelser, lovens forståelse må
baseres på studier i betænkninger og andre motiver o.s.v., o.s.v.

Datateknikken frembyder en helt ny kommunikationsteknik,
der kan forbedre denne tilstand. Men den stiller samtidig sine
ubønhørlige krav til fremtidens lovgivning. Disse er bl.a., at
samtlige retsforskrifter opbygges på en helt anderledes logisk for-
finet måde, end tilfældet er idag, og at retsforskrifterne sam-
arbejdes til større sammenhængende helheder: Sondringen mel-
lem lov, bekendtgørelse og motiver har ingen mening i et data-
styret kommunikationssystem.

De nævnte krav kan meget vel honoreres, og dette ville vel
kun være et gode. På den anden side må man ikke være blind for,
at der bliver mindre plads for juristernes traditionelle færdig-
heder, navnlig den sagnomspundne fortolkningskunst. Datafor-
skrifter har ikke behov for fortolkning. De skal blot efterleves,

b. Lovgivningen er ikke den eneste retskilde, der tildrager sig
datateknikkens interesse. Præjudikaterne og præjudikatlæren må
også holde for. Hvad enten man hylder en streng præjudikatlære
eller man ser mere lempeligt på de tidligere retstilfælde, må det
erkendes, at præjudikaterne normalt giver en mere beskeden vej-
ledning ved afgørelsen af en foreliggende tvist. Dette skyldes
mange forhold, bl.a. det meget praktiske, at man ikke har fuldt
kendskab til de foreliggende retsafgørelser. Tidsfaktoren stiller
sig normalt hindrende i vejen for et dyberegående studium.

Datateknikken kan betyde en helt ny æra indenfor præjudi-
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katlæren. For første gang råder man nu over en metode, der
kan gøre søgningen så let og så intensiv, at man uden vanskelig-
hed kan få fuld oversigt over samtlige fortilfælde. Vi har vel
ikke det praktisk virkende system endnu, men principperne er
velkendte, og der gøres da også mange steder i verden store
experimenter hermed.

Fuldt kendskab og let adgang til samtlige foreliggende præ-
judikater kunne synes at være saligheden selv for dommerne
og advokaterne. Det er det måske også. Men en sådan indsigt
tenderer imidlertid mod en stedse stigende stivhed i retsanven-
delsen. Når fortilfældene fremtræder klart og skarpt for alle
interesserede, vil enhver ændring, d.v.s. enhver forskelsbehand-
ling, kræve en langt stærkere argumentation end nu, hvor meget
lykkeligvis dølger sig i tågen, og hvor der derfor ofte er basis
for nytænkning. Er denne hypotese rigtig, og skal der trods alt
ske en sund udvikling i retslivet, føres man frem mod den an-
tagelse, at fremtidens retsliv i alt væsentligt — og altså i endnu
højere grad end nu — må hente sin fornyelse ad lovgivnings-
vejen.

5. Dermed er vi tilbage i det tema jeg begyndte med at drøfte:
Datateknikken begunstiger i meget høj grad et centraldirigeret
samfund med mere beskedne udfoldelsesmuligheder for de peri-
fere instanser. Det tilkommer heldigvis ikke mig at skulle af-
gøre, om denne udvikling er at beklage. Men det tilkommer mig
at henlede denne kreds af nordiske juristers opmærksomhed på,
at der her findes en opgave for juriststanden, tilmed en meget
betydelig opgave.

Man kunne måske få det indtryk af disse mine betragtninger,
at jeg er «data-fjendsk». Dette turde så langt fra være tilfældet.
Jeg anser datateknikken for at være en forunderlig verden og et
vigtigt nyt arbejdsredskab for de kommende generationer af ju-
rister. Man bør imidlertid en gang imellem spekulere lidt på,
hvad udviklingen tenderer mod, for at man i tide kan træffe
sine foranstaltninger.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr Ordförande,

Jag tillhör dem som är övertygad om att rättsutvecklingen kom-
mer att påverkas starkt av att datamaskiner kommer i bruk. I sin
avhandling har statssekreterare Rainer särskilt beskrivit RI, «Rätts-
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väsendets informationssystem» i Sverige. I detta sätter man hela
straffprocessen på datamaskiner, man registrerar händelseförloppet
i en process med hjälp av datamaskiner, och man tvingas därigenom
att i väsentliga avseenden normalisera och standardisera förfarandet.
Detta är viktigt från rationaliseringssynpunkt, såsom statssekrete-
rare Rainer framhöll. Men dessutom öppnar det nya möjligheter till
kontroll över straffrättsskipningen. Man får en möjlighet att be-
träffande exempelvis mindre brott kontrollera, hur rättsskipningen
fungerar i stort. Där finns möjligheter till en utveckling vars detaljer
ej kan förutses i dag. Jag vill ej uppehålla mig vid detta ämne, om
vilket jag ej besitter någon sakkunskap. Jag skulle emellertid vilja
ta upp ett par andra aspekter som jag tycker är belysande.

I Sverige framlades rätt nyligen ett förslag till ny bokföringslag.
Det visade sig då att helt nya problem har uppstått genom att bok-
föring i Sverige, och väl i de flesta välutvecklade länder, sker med
hjälp av datamaskiner. Hur skall exempelvis revisorernas kontroll
ske vid sådan bokföring, och hur skall man ta hänsyn till detta vid
ny lagstiftning?

Ett annat exempel framgår av ett betänkande om förenklad aktie-
hantering. Vad har huvudproblemet varit för denna utredning? Jo,
man räknar med att i framtiden de stora börsnoterade bolagen skall
ha sina aktieböcker i form av magnetband eller motsvarande «minnen».
Utdelningar till aktieägarna skall utbetalas genom att en datamaskin
spottar ut postanvisningar eller checker och sänder dem till aktie-
ägarna. Försöker man se mera principiellt på denna nyhet finner
man, att det hittillsvarande kontrollsystemet för aktieutdelningar har
by&gt på att aktieägaren har ett papper i sin hand, i praktiken van-
ligen en utdelningskupong. Genom att han har kupongen i sin be-
sittning kontrollerar han att ingen annan kan uppbära utdelningen.
Men genom bruket av datamaskiner blir i stället de uppgifter som
är registrerade i datamaskinens minne avgörande för kontrollen att
utdelningarna kommer till dem som är berättigade att uppbära dem.
Denna metod skapar helt nya problem, till vilka lagstiftaren måste
ta ställning.

Bland alla andra frågor skulle jag vilja ta upp en som tillhör de
mest brännande och som statssekreterare Rainer också nämnde i sitt
inledande anförande, nämligen rättssäkerhetsproblemet. Ett antal upp-
gifter som förut i princip har varit offentliga, men ganska svårtill-
gängliga, blir nu lättillgängliga. Det sker också privata registreringar
i stor skala. Rainer nämnde särskilt registreringen av kreditaffärer
och kreditsäkerhet, och att denna verksamhet behöver kontrolleras.
Jag vill emellertid framhålla att möjligheterna att få tillgång till
uppgifter skapar motsvarande problem på många andra områden.
Sjukhusen har uppgifter registrerade om alla eller de flesta av oss.
Det är nödvändigt för dem att ha dessa uppgifter snabbt och lätt
tillgängliga. Om jag råkar ut för en bilolycka och blir förd till ett
sjukhus kan det vara synnerligen värdefullt att sjukhuset omedelbart
har tillgång till uppgifter om mig. Ett system håller på att utvecklas
i Sverige, och detta är värdefullt men det medför också att det finns
tillgängliga uppgifter som man ogärna vill skall komma i obehöriga
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händer. Den traditionella tekniken har varit att låta uppgifterna vara
tillgängliga inom en begränsad krets, nämligen läkarna vilka är
bundna av läkarsekretessen. I övrigt kan ingen få tillgång till upp-
gifterna utan patientens medgivande. Detta system kan behöva över-
ses när uppgifterna är så lättillgängliga.

Men möjligheten att snabbt få tillgång till omfattande uppgifter
skapar behov av en mera utvecklad skyddsmekanism. Jag skall ta
ett exempel. Uppgifter om hälsotillstånd kommer till livförsäkrings-
bolagen när man ansöker om livförsäkring och de registreras där.
Om en ansökan avslås och sedan samma person på nytt ansöker om
livförsäkring i ett annat bolag, kan de äldre uppgifterna snabbt åter-
finnas med hjälp av registreringssystemet. Antag vidare att jag straf-
fas för rattfylleri och att detta kommer till kännedom för det för-
säkringsbolag där jag har min bilförsäkring. Tack vare den centrali-
serade registreringen kan en sådan uppgift tänkas inverka om jag
söker livförsäkring i framtiden. Lättillgängligheten förstärks av att
de flesta uppgifter om en person numera registreras på hans person-
nummer. När jag nyligen tecknade en hemförsäkring i ett försäk-
ringsbolag ville bolaget veta mitt personnummer för att kunna an-
vända det som försäkringsnummer. Detta är säkert praktiskt, men
det betyder att den som känner till mitt personnummer och har till-
gång till de rätta kanalerna bl.a. också kan få reda på min hemför-
säkring. Exemplet är trivialt, men det visar att anhopningen av upp-
gifter som är lättillgänliga om man bara har möjlighet att komma
in i systemet skapar problem som sträcker sig långt utöver kredit-
frågorna.

Till de viktigaste frågorna som rör datatekniken hör dokumenta-
tionsproblemen, men eftersom de berörts så litet här förut, vill jag
inte komma in på dem nu.

Statssekretarare Rainer sade avslutningsvis något om att datatek-
niken t.o.m. skulle kunna revolutionera det juridiska tänkandet. Det
är kanske att gå väl långt, men jag tror att den kan revolutionera
den juridiska kontrolltekniken. De myndigheter som svarar för den
centrala organisationen kommer också att behärska kontrollsystemet,
och de kan verka för enhetlighet och rättssäkerhet. Personligen tror
jag att detta är lyckligt, även om det naturligtvis också kräver spe-
ciell uppmärksamhet på riskerna med ett centraliserat system.

Länsåklagaren KLAS LITHNER, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Den synpunkt jag vill anlägga på sektionsämnet är visserligen
speciell, men den faller dock inom ramen för datatekniken och rätts-
väsendet. Min synpunkt innebär att automationen medför både ett
nytt element, inom vilket det kan förövas brott, och ett nytt medel,
med vars hjälp brott kan förövas. Professor Hellner nämnde i förbi-
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gående förslaget till ny lag om skyldighet att föra räkenskaper. Där
har utredningen kortfattat behandlat kontrollmöjligheterna, och frå-
gan har också diskuteras i en del nyare svenska tidskriftsartiklar,
av vilka framgår att säkerheten på detta området ingalunda är ab-
solut. Jag vill alltså peka på risken att både kriminalpolis, åklagare,
försvarare, revisorer som sakkunniga och domstolar måste vara be-
redda på att när som helst kan det bli ett «mammutmål» om för-
mögenhetsbrott eller skattebrott i ett företag, som antingen har sin
bokföring i form av ADB, eller där brotten förövats med hjälp av
speciella förutsättningar inom detta område. Den amerikanske advo-
katen Roy Freed från Boston, som ger en kurs vid Harvard Law
School om ämnet «Computers and the law», och också nyligen givit
ut en textbok på det här området och som gästföreläste härom dagen
i Stockholm, har skickat mig några tidningsurklipp som belyser det
här.

Jag ska bara ta tre exempel. Ett är från 1966. Det handlar om
en programmerare vid ett datamaskinföretag, som hyrde ut en anlägg-
ning till en bank. Han lyckades överskrida sitt checkkonto i banken
genom att, då han vikarierade för maskinoperatören, ge maskinen
instruktioner att den icke skulle rapportera överdragen på hans konto,
då maskinen eljest dagligen skulle lämna en lista på samliga över-
skridna checkkonton. Det finns också en interessant specialartikel i
The Wall Street Journal 1968, som upplyser att en tjänsteman i ett
fondmäklarföretag i New York under 8 år hade förskingrat en mycket
stor summa med hjälp av företagets dataanläggning, som han pro-
grammerade till att överföra medel från ett av företagets konton till
två kundkonton som tillhörde honom och hans hustru, och att lämna
oriktiga uppgiftar om överföringarna. Samma artikel upplyser också
att datachefen i ett annat företag i samma branch i New York på 4
år förskingrat en stor summa genom att instruera maskinen att ut-
färda checkar till fingerade personer, som sändes under hans bostads-
adress. Till sist kan jag nämna att vid ett studiebesök 1967 i Väst-
tyskland på Bundeskriminalamt i Wiesbaden, så upplyste den tjänste-
man som var ansvarlig för utbildningsverksamheten beträffande s.k.
Wirtschaftskriminalität, att man där hade sin uppmärksamhet fästad
på detta problem. Som en påbyggnad till de tidigare specialkurserna
för kriminalpolismän om kvalificerade förmögenhetsbrott, hade man
redan ordnat en orienteringskurs om automation. Man höll också på
att förbereda en specialkurs om automationens kriminella möjlig-
heter och konsekvenser, men eftersom området var så nytt hade man
mycket svårt att finna material. Med tanke på att Sverige uppges
att vara det land där det finns flest datamaskiner näst efter USA i
färhållande till invånarantalet, borde frågan vara av intresse även
för Statskontoret, Riksrevisionsverket och riksdagsrevisorerna, efter-
som sådan brottslighet givetvis även kan dyka upp i statlig eller annan
offentlig verksamhet.
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Byrådirektören SVEN RENGBY, Sverige:

Mitt inlägg avser den femte delen av statssekreterare Rainers lilla
tryckta skrift, nämligen frågan om offentlighet och sekretess, när
det gäller ADB-tekniken. Det är ju så att detta är ett problem, som
i mycket hög grad intresserar de statistiska centralbyråerna, och
man har också i Stockholm i Statistiska Centralbyrån studerat den
frågan ganska ingående. Jag är engagerad där som konsult ifråga
om sekretess och allmän handling, och som sådan har jag deltagit
i en arbetsgrupp, som har sysslat med dessa frågor. Statssekreterare
Rainer talar om att ett magnetband det är väl egentligen inte vad
man på sin tid tänkte sig, när man i tryckfrihetsförordningen talar
om handling, och det håller jag helt med honom om. Det bjuder ju
på stora svårigheter, om man t. ex. tankar sig, att man ska ta del av
ett magnetband. Hur ska man göra det? Man kan inte bara se på
magnetbandet, som man gör med en vanlig handling. Det måste skri-
vas ut på något sätt för att man ska få del av vad som finns där.
Vi har också i tryckfrihetsförordningen bestämmelser om att man har
rätt att få avskrifter av handlingar. Vad är en avskrift av ett mag-
netband? I första hand skulle man väl tänka sig, att det är en kopia,
det vill säga ett likadant magnetband, men det har vederbörande
sökande inte någon glädje av, om han inte själv har en datamaskin,
där han kan bearbeta det. Om det är en privatperson som vill ha en
avskrift, så måste det bli fråga om en utskrift på något sätt och inte
bara en s.k. listing, som är full med kod-beteckningar och dylikt,
utan det måste vara en utskrift, som är försedd med erforderliga
upplysningar, så att man kan tolka den. Det där ställer de myndig-
heter, som har datamaskiner, eller kommer att ställa dem inför mycket
svåra problem. Det är ju nämligen så att redan 1965 har vi fått ett
utslag av regeringsrätten, som går ut på att magnetband är hand-
lingar. Detta sades visserligen inte rent ut i majoritetens utlåtande,
men detta är den enda möjliga tolkningen, och så har också justitie-
ombudsmannen tolkat det i sin ämbetsberättelse för 1968. Nu vet man
inte i de ämbetsverk, som har datamaskiner, hur man ska handla.
Hur man ska göra, om någon kommer och begär att få upplysningar,
som utan tvivel är offentliga och som finns på magnetband? Hur
skall man debitera kostnaderna, vi har en författning i Sverige som
reglerar kostnaden för avskrifter och dylikt, nämligen expeditions-
kungörelsen, men den lämpar sig inte alls för magnetbanden.

En annan fråga som jag tänker ta upp, det är när statssekrete-
rare Rainer talar om att det gäller att skydda enskilda människors
personliga förhållanden och han namnar det här exemplet med kri-
minalregistret, där uppgifterna, som ursprungligen är offentliga, blir
sekretessbelagda, därför att de sammanförts i ett register. Det är
ju riktigt, att man bör kunna dra slutsatser från detta, när det blir
möjligt att ställa samman en massa uppgifter om enskilda människor
från olika håll, från olika undersökningar. I Statistiska Central-
byrån har det gjorts upp en lista över register, som man där redan
nu har och som omfattar klart offentliga uppgifter. Om alla dessa
register skulle köras samman på personnummer, så skulle det bli
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en mycket ingående redogörelse för vederbörande person. Detta har
som sagt statssekreterare Rainer redan tagit upp. Vad jag skulle
vilja nämna i det här sammanhanget, det är närmast frågan, om man
inte på något sätt bör skydda den enskildes privatliv också mot
myndigheterna. Det bör inte få vara så att varje statlig och kom-
munal myndighet, som anser sig ha behov av upplysningar, ska kunna
få ut från dessa centrala register allt vad man önskar. I Sverige är
den frågan inte ordentligt löst; även om man, som tydligen stats-
sekreterare Rainer är inne på, skulle införa någon sorts sekretess-
bestämmelse för sådana här sammanställningar, så gäller den inte
automatiskt gent emot myndigheter. Tidigare hade man i vissa kun-
görelser om statistisk uppgiftsskyldighet straffbestämmelser för an-
vändande av uppgifterne för annat ändamål än det statistiska. Men
på de senare åren har, så vitt jag vet, alla dessa kungörelser ersatts
med nya, i vilka denna passus inte finns med. Där står bara, att upp-
giften inte får användas eller yppas obehörigen och vad obehörigen
betyder i detta sammanhang, det är inte fullt klart. Om en myndighet
begär att få upplysningar, så kan man väl diskutera, om det verkli-
gen kan anses vara något obehörigt. Den utvecklingen i Sverige är
så mycket egendomligare som man i de flesta andra länder har di-
rekta bestämmelser, som skyddar de statistiska uppgifterna. Så tror
jag att man både i Finland och i Norge har lagbestämmelser om att
statistiska uppgifter inte får användas på annat sätt än för stati-
stiken. Och jag ska sluta med att dra en historia från Förenta Stat-
erna, som visar hur allvarligt man där ser på den saken. Man har en
lag, som säger, att statistiska uppgifter inte får användas för annat
ändamål. Nu var det en kommitté tillsatt av Senaten, som var väldigt
intresserad av vissa uppgifter om utrikshandeln, och man vände sig
till det statistiska verket och ville se på uppgifterna från de enskilda
firmorna. Men fick nej med motivering, att lagen förbjuder detta.
Nu var det tydligen en skicklig man som satt i den där kommittén
ty han upptäckte, att i den bestämmelse, där det stadgades, att
firmorna skulle avge sådana här uppgifter, där stod också att upp-
gifterna skulle upprättas i 2 exemplar av vilka det ena skickades in
och det andra skulle bevaras hos firman. Då skickade kommittén ut
skrivelser till firmorna och begärde att få in dessa kopior ty detta
var inte förbjudet i någon lag. Och det gick bra en gång, men det
tog visst inte mer än 7 månader förrän man hade fått igenom en
ny lag i Kongressen, som förbjöd dem att göra på det sättet och
alltså skyddade även dessa kopior.

Landretssagfører KNUD EHLERS, Danmark:

Efter indledernes meget skarpsindige bemærkninger og de øvrige
sagkyndige taleres indlæg ber jeg om at man må optage det jeg har
at fremføre, som en del praktiske observationer, forsøg på et par
reflektioner over hvad jeg har hørt og læst, måske ikke forstået, —
men ihvertfald ting der har gjort, at jeg er af den opfattelse, at vi
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står overfor en revolution. Mit friskeste grundlag er erfaringer fra
en kongres for tre uger siden i London, hvor man bl.a. havde talere
fra Belgien, England og de forenede stater. Den belgiske representant
kunne fortælle om, at man der har etableret et informationssøg-
ningsanlæg, som er istand til at give meget vidtgående oplysninger
om retsregler, retstilfælde o.s.v. til brug for juristerne der i landet.
Og det kan t.eks. gøres på den måde, at uanset om man hører til
den ene eller anden sproggruppe i Belgien, får man de oplysninger
man skal have, på det sprog man selv forstår. Således at man altså
gennem benyttelse af disse maskiner, har overvundet, ihvertfald i
en vis udstrækning, de sprogproblemer der for et land som Belgien
er betydelige, og som jo også f.eks. her i Skandinavien i visse til-
fælde kan være væsentlige.

Med hensyn til forholdene i England blev der til illustration holdt
et foredrag med lysbilleder af en taler fra den engelske atomenergi-
kommision, der havde benyttet Atomenergikommissionens maskiner til
at registrere og bearbejde al den lovgivning der på nogen måde har
forbindelse med Atomenergikommisionens virksomhed. Og så havde
man illustreret med lysbilleder hvorledes man med maskinens hjelp
kunne dissekere en lovgivning på en helt anderledes vidtgående og
konsekvent logisk måde, end det selv den skarpeste jurist kan gøre
det. Det er altså ikke hele den engelske lovgivning, man har be-
handlet, det er kun et forsøg man har gjort, men hvilke muligheder
det giver for den juridiske teknik, det — må man se i øjnene —
det er helt uoverskueligt.

Det mest interessante var dog vistnok den amerikanske taler. Det
var en representant for et amerikansk forretningsmæssigt, men af ju-
rister ledet foretagende, som har arbejdet med disse problemer, og
som bl.a. har indgået en meget stor kontrakt med De forenede Staters
regering, idet man nemlig har fået den opgave i løbet af et år eller
to at etablere retshjelpsstationer overalt i De Forenede Stater, som
kan yde retshjelp til de store fattige befolkningsgrupper, som man
nu ønsker at yde bistand. Man har nu virkelig taget alvorlige skrift
for at hjelpe negerne, puertoricanerne og meksikanerne med rets-
hjelp, men er kommet i den situation, at man simpelthen ikke har
tilstrækkeligt med jurister til at give denne bistand. Man har simpelt-
hen taget fat på problemerne og sagt: har vi ikke mennesker, så har
vi maskiner. Man er ifærd med lave programmer for disse maskiner,
og de vil være istand til at løse en lang, lang række praktiske pro-
blemer for disse store, udbredte befolkningsgrupper.

At det ikke er blot ønsketænkning, eller George Orwell-drømme,
illustreres af at det ikke blot var foredrag, men simpelthen omstæn-
digheder, hvorom der foreligger en underskrevet kontrakt meiiem
den amerikanske regering og dette firma. Det blev ytterligere illu-
streret med en film, som man arbejder videre med, men som blev
vist ved dette møde, og som illustrerede at hvis man henvender sig
for at få skrevet et testamente eller gennemført en skilsmisse, så
kan en vesentlig del af forhandlingen foregå mellem den rådsøgende
og maskinen, idet han fører samtalen med maskinen, der stiller spørgs-
mål på en fjernsynsskjerm, og han svarer på en skrivemaskine, der
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er placeret foran ham. Hvis den fattige puerto-ricaner ikke kan
skrive på maskine, må han naturligvis biståes af en dertil kyndig
dame, men en vesentlig del af hele det forberedende arbejde kan gøres
af denne maskine. Fattige puerto-ricanere skriver måske ikke mange
testamenter, men maskinen var istand til at levere testamentsudkast
ferdig i løbet af få minutter eller sekunder efter at konversationen
var afsluttet, inneholdende fuldstændig udkast til hvorledes dokumentet
skal være. Naturligvis må det bagefter gåes igennem af klienten og
advokaten, og enkelte rettelser foretages, men man får altså det hele
ferdig skrevet, man skal ikke skrive konsept i hånden, man skal ikke
have damer til at udfærdige konseptet, og maskinen glemmer ingen
ting, den husker alle de formelle betingelser der skal til ved oprettelse
af testamente. Maskinen kan også huske alle formalia ved stiftelse
af aktieselskaber, den kan udferdige de fornødne dokumenter, hvis
man ønsker separation eller skilsmisse, og den kan f.eks. også, hvis
man vil rejse erstatningskrav og føre korrespondance med forsik-
ringselskaber, opgøre hvad der er taktsmæssig erstatning, for svie
og smerte og invaliditet, for tabt arbejdsfortjeneste o.s.v.

Det er altså alt sammen noget der er praktisk muligt, og om et
år eller to vil være i brug i U.S.A. Så kan man sige: ja, men er det
ikke fordi de er så forfærdelig rige i Amerika, det er noget som vi
slet ikke får mulighed for at gennemføre her. Men det også på dette
felt, således at stordriftens fordele medfører, at alting bliver meget
billigere.

Da jeg første gang læste om disse EDB-maskiner for nogle år
siden, fik man at vide, at det var så frygtelig dyrt. Man kunne få
lov til, når man havde samlet materiale, at køre 10 minutter en
gang om måneden, og så fik man en stor regning på det. Nu er dette
så billigt, at ifølge den amerikanske talsmand var prisen for at køre
med maskinene, køre med stålbåndene, nede på 2 dollars i timen.
Der var andre talere, der gav udtryk for at det måske nok var lidt
amerikansk overdrevet, at prisen måske ikke er 2 dollar, men lad
så være at den er 5 eller 10. Det er ihvertfald helt andre priser end
man har hørt indtil for ganske nylig.

Systemet er derfor allerede nu under videre udvikling, foreløbig,
i de 25 største byer i U.S.A., hvor man er ved at oprætte computere
som enhver advokat eller anden jurist, domstole og ministerier, kan
abonnere på, således at man fremtidig på juridiske kontorer foruden
at have abonnement på telefon, elektrisitet, gas og vand, også har
sit computerabonnement og til enhver tid kan spørge computeren
direkte over telefonen, og få svar udskrevet med det samme.

Det er meget mulig, at der er en del af dette, som imponerer
mig mere end godt er, og derfor lægger man måske mere i det end
nødvendigt, men ihvertfald har jeg personlig draget den konklusion
heraf, at computertiden er kommet. Vi taler ikke om noget der sker
imorgen, vi taler om noget der er kommet idag, og jeg tror derfor
det er ganske overordentlig vigtig at disse emner er taget frem her
på det nordiske juristmøde.

Jeg vil altså blot understrege det som referenterne, måske særlig
professor Koktvedgaard var inde på, at vi står overfor en revolution,
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i den juridiske teknik og som derav følgende konsekvens, også en
fuldstændig ændring i hele retssystemet, og i lovgivningen. Eksem-
pelvis har det amerikanske firma forsøgsvis bearbejdet hele den
tyske ferdsels- og erstatningslovgivning, og fundet ud at den tyske
lovgivning var vesentlig bedre egnet at arbejde med i de amerikanske
maskiner end den amerikanske lovgivning. Det vil sige, at man meget
mulig vil nå frem til at mange ting må tænkes helt om igen. Men
vi må også imødese en konsekvens, at hvis ikke vi selv her i Skan-
dinavien gør noget ved det, så vil de jurister, advokater, store indu-
striselskaber, forsikringsselskaber og andre, der måtte ønske at få
juridisk vejledning, og som måske ikke er tilfreds med den de får
i øjeblikket, kunne abonnere på det i et amerikansk firma, og få fuld-
stændig oversigt over, hvorledes retstilstanden er i Tysklan , Dan-
mark eller Sverige, på dette eller hint specialområde. Det er altsammen
kun noget man vil kunne købe i U.S.A., og derfor tror jeg det er
meget vigtigt, at vi selv gør os klar til at producere noget tilsvarende.

Hovrättsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Herr Ordförande! Jag tror att det är lyckligt att datatekniken har
tagits upp vid nuvarande tidpunkt. Jag tänker då närmast på frågans
aspekter med hänsyn till offentlighetsprincipen. Det är ju så att denna
grundsats länge har varit gällande i Finland och Sverige. Såvitt jag
vet övervägar man nu i både Danmark och Norge att gå in for denna
princip, i varje fall i viss omfattning. Vill man ha en allmän offentlig-
hetsgrundsats, är det nödvändigt att från början lägga lagstiftningen
till rätta med hänsyn till de problem som datatekniken skapar. Det
värdefulla föredrag, som har utdelats i tryck här, behandlar endast
eller i vart fall i huvudsak blott brottmålssidan av juristens tillvaro.
Emellertid får, som framgått av det som redan sagts, datatekniken
inflytande på en mängd andra fält, där jurister är verksamma. Hela
skatteväsendet är ju numera satt på data. Här nämns också sjuk-
husens verksamhet. En viktig sektor är socialvården, där ett omfat-
tande registreringsarbete sker, som små småningom kommer att över-
föras till data.

Svårigheterna med hänsyn till offentlighetsprincipen är framför allt
två: dels är det den omständigheten att materialet som vi nu kan
något så när enkelt läsa med egna ögon försvinner på magnetband
eller in i stora maskiner, dels är det den omstädigheten, som ju mest
har berörts här, att möjligheten att få fram uppgifter enkelt och
snabbt och i stor omfattning blir så mycket lättare än tidigare.

Jag ämnar inte beröra det senare problemet utan anföra några syn-
punkter på den förra frågan; om konsekvenserna av att material, som
nu är tillgängligt för blotta ögat, i rätt stor omfattning blir omöjligt
att omedelbart iaktta.

En förutsättning för att man skall kunna få fram sådant material
är att materialet är programmerat efter den synpunkt som är utgångs-
punkt för letandet. För närvarande kan envar studera tillgängliga
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handlingar ur den aspekten, varav just han är intresserad. I och med
att materialet blir programmerat, finns bara vissa inkörrsportar för
sökandet. Är man ute efter någon annan aspekt förblir materialet
dolt.

En annan aspekt på problemet är kostnadsfrågan, som togs upp
av Ove Rainer, utan att något svar gavs honom. Då varje framta-
gande från bandet kostar pengar, har jag svårt att se annat än att
konsekvensen härav blir på längre sikt, att den allmänna offentlig-
het, som vi för närvarande har, inte blir möjligt att upprätthålla.
Man kan inte tillåta att vem som helst inträder hos en myndighet och
ber att få det eller det materialet framtaget från band. Om ett så-
dant förfarande drives till sin spets, kan myndighetens hela verksam-
het sättas ur spel. Följden blir, att man kanske måste begränsa of-
fentlighetsgrundsatsens praktiska tillämpning. Man måste väl alltid
hålla fast vid partsoffentligheten som något oeftergivligt. Den, som
på ett eller annat sätt är berörd av den uppgift han letar efter, bör
ha möjlighet att kostnadsfritt få fram de upplysningar han önskar.
Vidare föreställer jag mig att man måste på ett eller annat sätt
möjliggöra för dem som företräder allmänheten att kostnadsfritt få
tillgång till erforderligt material. Jag tänker då på representanter
för massmedia och nyhetsbyråer samt andra institutioner av liknande
art, som kan sägas företräda ett allmänt upplysningsintresse.

En annan punkt, där jag skulle vilja ställa några frågor gäller vad
jag skulle vilja kalla dubbelföringen av materialet. Frågeställningen
är: i vilken mån försvinner de bakomliggande dokumenten i och med
att uppgifterna förs över pa databandet? Om man ser t.ex. på taxe-
rings- och skatteväsen i Sverige, är förhållandet där det, att man
för över uppgifterna om taxering och beskattning till längder som
förs på data. Det dokument, på vilket längdföringen bygger, deklara-
tionen (selvangivelsen), försvinner efter rätt kort tid. Det systemet
vi i Sverige har på detta område ger icke någon möjlighet att i efter-
hand klarlägga vem det är som har beslutat t.ex. om taxeringen och
beskattningen. Man vet att det är en viss taxeringsnämnd som fattat
beslutet, men vilken sammansättning den då har haft eller under
vilka former den har beslutat eller när beslutet har träffats, därom
kan man inte ens med nuvarande möjligheter få någon vetskap. Trots
detta innehåller lagstiftningen föreskrifter om att medlemmar av
taxeringsnämder (ligningsorganen) ej får vara jäviga (inhabila). Men
det finns ingen möjlighet att se vilka medlemmar som varit med om
beslutet och därför blir denna jävsbestämmelse helt och hållet illu-
sorisk. Man kan gå vidare på samma sätt på en rad andra fält. Det
gör att jag reser vissa spörsmål om hur det grundläggande materialet
som överförts till data därefter behandlas. Vart tar det vägen? Be-
varas det eller försvinner det? Plockar man ut de uppgifter som
databehandlas och låter sedan förstöra resten? Då kan man inte få
reda på andra fakta ur materialet, som kanske skulle i och för sig
intressera den enskilde och som kan ha betydelse ur andra syn-
punkter.

Slutligen vill jag i likhet med några andra talare uttrycka en viss
tveksamhet inför den övertygelse som präglade Rainers inlägg, näm-
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ligen att om bara alla uppgifter samlas under statlig kontroll så är
allting väl beställt. Vi vet ju att t.ex. vad gäller kreditupplysningar
har bankerna ordnat en gemensam central. Varje bank sitter inte
längre och samlar kreditupplysningar var och en på sitt håll, utan
bankerna har ett gemensamt organ för att slippa dubbelarbete på den
punkten. Materialet är koncentrerat där. Jag är inte så förskräck-
ligt säker på att medborgarna skulle känna sig mer trygga, om finans-
ministern eller någon annan statlig tjänstman får hand om detta
ix.aterial i stället för att det som nu skulle ligga inom ett centralt
bankorgan. Jag medger att problemet är mångfacetterat, men ris-
kerna för medborgarna blir enligt min tro minst lika stora, om det
blir ett statligt monopol att sammanställa olika slag av upplysningar
om medmänniskorna.

Statssekreteraren OVE RAINER:

Herr Ordförande.

Jag avslutade mitt anförande här i dag med att säga att datatek-
nikens utnyttjande med säkerhet kommer att påverka det juridiska
tänkandet, och jag hade då den förhoppningn att det skulle utvcklas
närmare av professor Koktvedgaard och mina förhoppninar infriades
till fullo i det avseendet. När han säger att full kunskap om alla
prejudikat som man kan få genom användning av datatekniken måste
bli ett ständigt incitament för nytänkande, så är jag beredd att i alla
avseenden instämma i det. Han säger också att det i sin tur kommer
att leda till att rättsutövningen kanske mera får sin styrning från lag-
stiftningen, och även i det avseendet så delar jag helt professor
Koktvedgaards uppfatning.

Jag ska inte gå in på om detta medför olägenheter eller fördelar. Det
kan väl också sägas att samhällsutvecklingen i övrigt sannolikt kom-
mer att leda till just samma förskjutning, när det gäller vilken rätt-
skälla man har att gå till i rättsutövningen. Detta utvecklades
mycket skarpsinnigt och skickligt av professor Koktvedgaard.

I anslutning till detta om lagstiftningens ökade betydelse vill jag
nämna att vi nu i Sverige har arbetat med att databehandla lagtexter,
och vi har utvidgat det till att omfatta brottsbalken, skattelagstift-
ningen, sociallagstiftningen och upphovsrättslagstiftningen. Och den
här datarutinen tillförs också uppgifter om kommitéverksamheten
inom justitiedepartementet och det är inte litet det. Dessutom upp-
gifter ur Högsta Domstolens domar från 1967 och vissa utslag från
Regeringsrätten i skattemål från 1967. Vi kallar det här försöket för
lagstiftningscirkeln och vi tror att en vidareutveckling av det här
systemet ska bli lönsamt.

Sedan så vill jag till byrådirektör Rengby framhålla att det är
alldeles riktigt att det är nödvändigt att man också genom särskilda
regler skyddar den enskilde mot myndigheterna. Det var ett förbi-
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seende egentligen att jeg inte påpekade den saken. Det anser jag
väl så angeläget för min del.

Det lämnades av landsretssagförer Ehlers en del uppgifter om vad
som händer i Amerika. Jag kan komplettera det med att nämna ett
sådant projekt som redan är i gång och i tillämpning, nämligen att
man i Denver, i Pentagon har lagt upp ett datasystem där man har
information om alla författningar som reglerar det amerikanska för-
svarsväsendet. Dessutom alla rättsliga avgöranden som har träffats
vid tillämpningen av dessa författningar. Det är ett system som
så vitt jag vet är i full verksamhet.

Sedan var det intressant att höra det här med utskrifter av
testamenten och andra sådana uppgifter. Jag tror faktiskt att inom
någon tid så ska det vara möjligt att en datamaskin ska kunna av-
kunna vissa enklare domar.

Sedan så kan jag naturligtvis aldrig underlåta att polemisera mot
Gustaf Petrén, det hör liksom till i alla nordiska sammanhang. Han
säger att jag pläderade för statligt monopol. Jag sa att det var två
alternativ, som man hade att välja på, ett statligt monopol eller ett
koncessionssystem. Men jag har inte tagit ställning för om man ska ha
ett statligt monopol eller en koncessionslagstiftning. Men något av
det måste man ha. Jag skulle tro att det är de enda två alternativen,
som är realistiska att arbeta efter.

I seksjon 3 behandlet man med justitiekansler OLAVI HONKA
som ordfører emnet

Politirapportens betydning i straffeprosessen

Grunnlaget for forhandlingen var den nedenfor inntatte avhand-
ling av professor PER OLOF BOLD ING:

Polisrapportens betydelse i brottmålsprocessen

På längre sikt är det önskvärt att de nordiska länderna får täm-
ligen likartade processuella system. Det bör skapas bättre möjlig-
heter till kommunikationer över gränserna, bl. a. i frågor som
gäller brottsutredningar och rättegångar i brottmål. En av de
detaljfrågor som kräver särskild uppmärksamhet är den som vi
nu skall debattera: Vilken betydelse bör polisrapporten tillmätas


